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  مصوبات قانوني -4

  آمار يعال يشورا23/4/1393 مورخ 49 شماره جلسه رد مصوب احكام -1-4

ــماره  IRANSTARS» (هاي آماري ايران  نظام جامع ثبت   «كليات طرح   .1 ــه شـ به    23/04/1393مورخ   49) در جلسـ
تصــويب شــوراي عالي آمار رســيد. مقرر شــد مركز آمار ايران طرح تفصــيلي شــامل برنامه عملياتي، بودجه مورد نياز و 

هاي اجرايي ظرف مدت سه ماه تهيه و براي اجرا   داده با سطح دسترسي معين را با همكاري دستگاه    دستورالعمل تبادل  
 ابالغ نمايد.

ــتگاه  .2 هاي زماني موردنظر    را در بازه  IRANSTARSها و اطالعات مورد نياز    ها و فراداده هاي اجرايي موظفند داده  دسـ
 قرار دهند. تعيين شده در طرح تفصيلي، در اختيار مركز آمار ايران 

ستگاه  .3 را در اولويت كاري خود   IRANSTARSهاي اداري مورد نيازاند بهبود كيفيت يا ايجاد ثبتهاي اجرايي موظفد
 ي مركز آمار ايران است.  هاي اداري بر عهدهقرار دهند. همچنين، مسئوليت ارزيابي كيفيت اين ثبت

ــه  .4 ــناس ــت ش با يكديگر را تعيين   IRANSTARSهايبراي پيوند ثبت هاي يكتاي موردنيازمركز آمار ايران موظف اس
 نمايد.

ستگاه  .5 ستم   تمامي د سي شماره ملي فرد (حقيقي،     IRANSTARSهاي خود كه مرتبط با هاي اجرايي مكلفند در  ست،  ا
  هاي يكتا را به عنوان اطالعات (فيلدهاي) اجباري تعريف كنند.حقوقي)، كدپستي و ساير شناسه

شوراي عالي آمار و هر    IRANSTARSاي پيشرفت طرح  مكلف است گزارش دوره مركز آمار ايران  .6 شش ماه به  را هر 
 سال به هيئت دولت ارايه نمايد.

ــاله ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف اســـت هر  معاونت برنامه     .7 رديف بودجه و اعتبار معيني را در بودجه    سـ

ــتگاه  ــاالنه مركز آمار ايران و دس ــازي نظام جامع ثبتپياده«با عنوان  IRANSTARSرتبط با هاي اجرايي مس هاي  س
ستگاه  » آماري ايران سط معاونت   در نظر بگيرد. تخصيص اين اعتبار به د هاي اجرايي، پس از تاييد مركز آمار ايران و تو

 گيرد.ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام ميبرنامه
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 شوراي مجلس 10/11/1395 مصوب( كشور توسعه هاي هبرنام دائمي احكام قانون 10ماده  -2-4
 )اسالمي

 :كاري در نظام آماري كشورسازي، ساماندهي و رفع موازيمنظور يكپارچهبه

) قانون مركز آمار 2اين بند قبل از ماده ( .مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور است -الف

 .شودالحاق مي 10/11/1353ايران مصوب 

وين با هاي نمركز آمار ايران با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري -ب

مارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه آ نظام استقرار 		رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي،
عالي آمار ايران براي دستگاههاي ور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراياطالعات آماري كش

 .االجراء استاجرائي الزم

دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي  -پ
صورت آمار منتشره آمار تخصصي هاي مربوط به خود را توليد و اعالم كنند. در اينصصي حوزهشوراي عالي آمار ايران، آمار تخ

 .رسمي است

 .گردد) قانون مركز آمار ايران الحاق مي9عنوان مواد جديد بعد از ماده (بندهاي (ب) و (پ) به

 

 مجلس 10/11/1395 مصوب( كشور توسعه هاي برنامه دائمي احكام قانون 30ماده بند ج  -3-4

  )اسالمي شوراي

 :هاي جغرافيايي كشورها و موقعيتبرداري بهينه از ظرفيتبه منظور بهره

ونقل كشور وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل .1
برگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه در

آهن و ساير اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راهونقل جادههاي راهداري و حملدرمان كشور، سازمان
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ن و تدويها و اطالعات صحيح و قابل استفاده در تحليل سازي و ارائه دادهربط است با هدف تجميع، شفافهاي ذيسازمان
هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر اهداف و برنامه

 .شودمي

 مصوب( ايران اسالمي جمهوري توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 64ماده بند ب  -4-4
  )اسالمي شوراي مجلس 14/12/1395

) قانون الحاق موادي 50) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(5موضوع ماده( كليه دستگاههاي اجرائي
مكلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در  15/8/1384) مصوب 1به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
) و در 6) و (1استثناي فصول(اي بهيافته هزينه) از اعتبارات تخصيص%1درصد(قوانين بودجه ساالنه منظور شده است، يك

 .هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنندمورد شركتهاي دولتي از هزينه

كه  ربطهاي تحقيقاتي دستگاه ذيدستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت -1تبصره 
ه شوراي بار بماه يككرد اين بند را هر ششرسد مكلفند نحوه هزينهي علوم، تحقيقات و فناوري ميتصويب شوراي عالبه

عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش 
ه مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف طور ساالنه حداكثر تا پايان مردادماه بعملكرد اين بند را به

  .كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايداست ساالنه اطالعات مربوط به هزينه

 مصوب( ايران اسالمي جمهوري توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 67بند ت ماده  -5-4
  )اسالمي شوراي مجلس 14/12/1395

اي زيرنظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت موافقت ايشان، شوراهاي اسالمي دستگاههاي اجرائي، واحده
هاي الكترونيكي خود، اقالم اطالعاتي دار مأموريت عمومي موظفند در سامانهاي عهدهشهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه

ام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و و آمار ثبتي موضوع قان و نمركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظ
براي  را بر بستر شبكه ملي اطالعات برداري الكترونيكي و برخط آنحداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان بهره
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را حداكثر ظرف مدت نُه ماه براي  مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف است اقالم آمار ثبتي و نحوه توليد آن

 .ها تهيه وبه آنها ابالغ كندهريك از دستگاه

 مصوب( ايران اسالمي جمهوري توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 74بند الف ماده  -6-4
  )اسالمي شوراي مجلس 14/12/1395

ت مكلف است ظرف دو سال اول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سالم -الف
ت با هاي اطالعاتي مراكز سالماجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان و سامانه

هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور با حفظ حريم خصوصي و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن 

 .اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد ها و باداده

ها و مراكز خدمات سالمت و بيمه سالمت حداكثر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان
اطالعات  ناوريظرف مدت شش ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بيمه سالمت را به صورت يكپارچه و مبتني بر ف

 .ساماندهي نمايد» پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان«در تعامل با سامانه 

  .باشندربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه ميكليه مراكز سالمت و واحدهاي ذي -تبصره

 11/06/1393 صوبم فصل سوم ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي 21ماده  9بند  -7-4
  شوراي عالي فناوري اطالعات

 باشد. مي مركز آمار ايران پايگاه ملي اطالعات و آمار كشور يت تهيه مسئول
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 مفاهيم و تعاريف -5

  

 شود.ثبت، جامعه و يا ماتريس داده، شئ ناميده مي يك عضو، عنصر يا واحد آماري از يك: )Objectشئ (

ها (يك جامعه) اســت.  هاي (واحدهاي) درون يك گروه از شــئت كاملي ازتمام شــئليســ» ثبت«يك  :)Registerثبت (

شئ اگرچه امكان دارد بدليل نقص كيفيتي داده شند. در يك ثبت براي هر    هاي مربوط به تعدادي از  شده و يا ناقص با ها گم
ارد.  تغيرهاي جديد براي آن وجود داي وجود داشته باشد بنا براين امكان بروز شدن شئ و همچنين تعريف م    شئ بايد شناسه   

 هاي اصلي و مهم يك ثبت است.هاي معين، مشخصهيك ليست كامل و شناسه

  شود.هاي يك ثبت حاصل ميآماري است كه از داده ):Register-based statisticsمبنا (آمار ثبتي

مي انواع منابعي اســت كه براي  به طور كلي شــامل تما ):Administrative data sourcesهاي اداري (منابع داده

  هاي اداري هستند.  هاي اداري، همان ثبتروند. هر چند در اين نوشتار، تمامي منابع دادهاهداف اداري به كار مي

ستاي         ):Administrative registerثبت اداري ( سازمان و در را ستم اطالعاتي يك  سي ست درون  و  وظايف ثبتي ا

 ثبت اداري بايد: اهداف اداري آن سازمان. يك

  هاي مشمول آن وظيفه يا هدف اداري باشد،شامل تمامي شئ 

 ها قابل شناسايي باشند و  تمامي شئ 

   .متغيرهاي درون آن ثبت كاربرد اداري داشته باشند 

ــاس اهداف آماري حاصــل  هاي آماري از پردازش ثبتاكثر ثبت ):Statistical registerثبت آماري ( هاي اداري بر اس

هاي  پردازش بر روي زمان ،هاي گمشــدهرســيدگي به داده ،هااختصــاص كد به داده ها،اديت دادهشــوند. پردازش مانند، يم
شئ  ،مرجع شئ    ايجاد  شده از  شده از متغيرهاي موجود   و هاي موجود)هاي جديد (مشتق  در ). ايجاد متغيرهاي جديد (مشتق 

شئ  شد. داده شئ  ها (جوامع آماري)،نتيجه اين پردازش، گروه  شماري   ها و متغيرها مطابق اهداف آماري خواهند  سر ها  هاي 

   توانند).اي نميهاي نمونههاي آمارگيريهاي آماري شوند (دادهتوانند تبديل به ثبتنيز مي
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سرشماري  داده هرچندنكته:  شي  هاي اداري توليد نشده طي فرآيندهاي ثبتها هاي  مورد   يهااند ولي به دليل پوشش تمام 

اي به دليل عدم پوشــش كامل  هاي نمونههاي آمارگيريهاي آماري اســتفاده شــوند ولي داده توانند به عنوان ثبتمي نظر

    توانند اين نقش را داشته باشند.نمي

ستم ثبت     ثبت پايه): Base registerثبت پايه ( سي سيار باال در ميان كل  ست ك ، ثبتي با درجه اهميت ب   ههاي آماري ا

  ها را دارد.  هاي ساير ثبتهاي عضو اين نوع ثبت امكان اتصال به شئهاي مهم است. شئو گروه شئ هاي مهمحاوي: شئ

ستم ثبت   ست كه تمامي ثبت ):System of statistical registersهاي آماري (سي ستم   الزم ا سي ي هاي آماري در 

شند.   هماهنگ ضمين مي     شده جاي گرفته با ستم ت سي هاي آماري به طور موثري تجميع و هاي تمامي ثبتكه دادهكند اين 
هاي آماري ايجاد شــده بر اســاس  ســازمان ملي آمار به مدلي مفهومي از اين ســيســتم نياز دارد كه ثبت هر .اســتفاده شــوند

 ها را توصيف كند.هاي مختلف و ارتباط بين آنهاي اداري سازمانثبت

هاي مقيم كه جزء جمعيت و غيرايراني ايرانيان تمامي :(statistical population register) جمعيت آماري ثبت

 المللي از اقالم اصلي اينگيرد. وقايع تولد، فوت و جا به جايي داخلي و مهاجرت بينشوند را در بر ميكشور محسوب مي
ال عملياتي گردد و با اعمتغذيه ميهاي اداري، اين پايگاه هاي توليدكننده ثبتشوند كه از طريق دستگاهسيستم محسوب مي

سازي از هنگامشود. عمليات بهپس از اتصال به فايل آدرس، مكان نيز در كنار زمان مولفه اصلي اين سيستم محسوب مي
  .گيردگيري اين سيستم به شكل شفاف مورد توجه قرار ميابتداي شكل

  

زيست هستند. اصطالح جمعيت، معموال براي داللت هم گروهي از افراد كه در يك لحظه معين :(population) جمعيت

  شود. به كار گرفته مي بر تمامي ساكنان يك منطقه (ايالت، استان، شهر و مانند آن)
  

ها كه به گونه جمعيتجمعيتي كه معموال در يك محل معين اقامت دارد. اين :(de jure population) قانوني جمعيت

گيرند اما ميهمانان و ديدار كنندگان و افراد شوند افراد غايب موقت را نيز در بر ميفته ميعنوان جمعيت ساكن در نظر گر
  گنجند.عبوري در اين تعريف نمي
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شناختي و اجتماعي هاي جمعيتيك نظام گرداوري داده كه در آن ويژگي :(population register) جمعيت ثبت

و  تواند برخي از عملكردهاي يك سرشماريت جمعيت، اگر كامل باشد ميشود. ثباقتصادي جمعيت به طور پيوسته ثبت مي
  ثبت وقايع حياتي را تركيب كند و اطالعاتي در مورد حجم جمعيت و نيز جريان رويدادهاي حياتي ارائه كند.

  

د و . توليك تغيير عمده در وضعيف فرد كه منجر به تغيير در تركيب جمعيت خواهد شد :(Vital Event) حياتي رويداد

توليد هايي كه به عنوان آمار حياتي روند. دادهمرگ، ازدواج، طالق و مهاجرت ازجمله رويدادهاي بارز حياتي به شمار مي
الزم  شوند، اطالعاتشناختي محسوب ميهاي جمعيتشوند و از ديرباز يكي از منابع بسيار مهم اطالعاتي در مورد تحليلمي

  دهند.ت را به دست ميشناسي جمعيدر مورد پويايي
  

شناختي يك جمعيت و نيز، منبع اساسي اطالعات ثبت رويدادهاي جمعيت :(Vital Registration) حياتي رويداد ثبت

  .شناسي جمعيتمربوط به پويايي
  

در  امات ده اسها كل مواليد ناميده شزايي تقسيم شود كه تركيب آنزايي و زندهتواند به مردهميهر چند تولد  :(Birth) تولد

  زايي است.زنده ،مباني آمارهاي ثبت جمعيت، منظور از تولد
  

 گيرندزايي و سقط در دسته مرگ قرار نميتوقف دائمي آثار و شواهد حيات در هر زمان بعد از والدت. (مرده :(death) مرگ

  شود) بندي ميو در قالب مرگ و مير جنيني طبقه

  

رگ بندي مكند. طبقهماري يا آسيبي كه به مرگ فرد منجر شود يا آن را تسريع ميبي :(casuse of death) مرگ علت

المللي ينبندي بهاي زيادي همراه است. به منظور تمايز بين علل مختلف مرگ، در طبقهبر حسب علت آن، اغلب با پيچيدگي
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نوان علت ها به عروشني بيان و يكي از آنها تصريح شده است كه در گواهي فوت بايد توالي وقايع منجر به مرگ به بيماري
  اصلي مرگ تعيين شود.

  

هايي از افراد، كه با تغيير دايمي يا نيمه دايمي محل سكونت همراه تغيير مكان افراد، يا گروه :(migration) مهاجرت

  است. 
  

اصطالح تحرك يا جا به جايي، هاي مرتبط با تغيير مكان افراد. برعكس مهاجرت، تمامي پديده :(mobility) جايي به جا

  كار گرفته شده است. در مورد تمامي اشكال حركت فضايي جمعيت، به
  

سب توانايي    ):Enterprise( بنگاه ست كه بر ح اش به عنوان توليدكننده كاالها و يك بنگاه يك واحد نهادي ا

هاي مالي داراي استقالل   ريگيگر اقتصادي است كه در تصميم   شود. اين بنگاه يك معامله خدمات شناخته مي 

ست در         ست. ممكن ا سئوليت تخصيص منابع براي توليد كاالها و خدمات را دارا ا ست و همچنين توانايي و م ا

شد.      شته با شاركت دا صادي در يك يا چند مكان م سطح از واحد     يك يا چندين فعاليت اقت صادي آن  بنگاه اقت

اي در آن ســطح  هاي مالي و ترازنامهآن، شــامل حســاب  هايآماري اســت كه همه اطالعات پيرامون معامله

المللي، موقعيت مالي  گذاري بينالمللي، موقعيت ســـرمايههاي بينتوان معاملهشـــوند و از آنها مينگهداري مي

 تثبيت شده و ارزش خالص را به دست آورد.

و كسب اطالعات در مورد    مطالعه آمارگيري، يكاست كه در   ايجامعه :(Target Population)هدف  جامعه

  آن، مد نظر است. هايمشخصهاز  يكيحداقل 

يك       اي اطالق ميبه داده  ):Administrative Data( يادار يها داده كه در حين فرايندهاي اداري  ــود  شـ

 شود.سازمان توليد مي
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ي و حســابداري نمانگاري فرايندي اســت كه در آن ســاختارهاي حقوقي، عملياترخ ):Profiling( نمانگاريرخ

كسب و كارها با هدف ايجاد تناظر بين كسب و كارهاي دنياي واقعي و واحدهاي آماري مورد نظر ثبت، تحليل   

 شود.مي

 

ستم      تمامي تجميع از كه اســت ســيســتمي ):System of Statistical Registers( يآمار يهاثبت سي

  .باشد شده تشكيل پايه يهاثبت محوريت با آماري هايثبت

ــالح واعد ق ــخص            ):Edit Rules( اص مجموعه قواعدي كه بر مبناي آن روش مواجهه با اطالعات مغاير مشـ

  شود.مي

توان بين تولد (به وجود آمدن) و    مجموعه قواعدي كه بر مبناي آن مي     ):Continuity Rules( تداوم  قواعد 

ــدن) يك واحد آماري، جايگزي ــدن واحد آماري با يك واحد  مرگ (از بين رفتن يا به طور دائم غيرفعال ش ن ش

ــيس جديد يا تداوم واحد آماري عليرغم تغييرات عمده       ــادي، تازه تأسـ اي كه در مالكيت، اندازه، فعاليت اقتصـ

 دهي اداري آن رخ داده است، تمايز قائل شد.مكان، ساختار سازماني و ساز و كارهاي گزارش

ستحكام  قواعد يا پايداري قواعد سب و كار،    در بهنگام ):Stability or Resistance Rules( ا سازي ثبت ك

قواعد پايداري بر مجموعه قواعدي داللت دارد كه از اعمال هر گونه تغييرات پيش از گذشـــت مدت زمان الزم 

ــول اطمينان از دائمي بودن آن تغييرات جلوگيري مي  كند. اين قواعد بايد هر نوع تغيير ممكن در     براي حصـ

ــات، روش  ــخص ــلي و دائمي) و همچنين اثرات   هاي پيدمش ــامل موقت، فص ا كردن تغييرات، انواع تغييرات (ش

 ها و آمارهاي منتشر شده را شامل شود.ممكن اين تغييرات بر روي چارچوب

هاي ملي واحد آماري را كه الزم است براي آمارهاي صنعتي يا   در سيستم حساب    ):Establishment( كارگاه

شود  صيف مي  توليدي تعريف و تعيين  ست     به عنوان كارگاه تو سمتي از يك بنگاه ا كند. كارگاه، يك بنگاه يا ق
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شــود يا فعاليت توليدي  كه در يك مكان واحد مســتقر شــده و در آن فقط يك فعاليت توليدي واحد انجام مي

  كند.اصلي آن بيشترين ارزش افزوده را ايجاد مي

ستمر   ):Business( كار و كسب  شخص    كه] مجوز دريافت به ملزم و] [ونيقان[هرنوع فعاليت م تحت مالكيت م

 .شودمي انجام ]سود يا افزوده ارزش هدف با[براي توليد كاال يا ارائه خدمت به ديگران به منظور كسب منافع 

هاي اقتصادي نظير هايي كه به منظور دستيابي به مزيتبنگاه ):Enterprise Group( يبنگاه گروه

وري داخلي از طريق مديريت تر، افزايش در بهرهاز مقياس توليد، كنترل يك بازار وسيعهاي حاصل جوييصرفه

  گيرند.كسب و كار تحت كنترل مالكيت يكسان يك گروه قرار مي

را از لحاظ  اقتصادي واحدهايشناخته شدن  رسميتها امكان به تر جامعهيشب ):Legal Unit( يحقوق واحد

ت و ثب تعريف حقوقيدهد تا خود را به عنوان واحد مي تواناييها كنند كه به آنميفراهم  هايتحت قانون حقوقي

 ترسميجامعه به  ياقانون  وسيلهها هستند به كه مالك آن نهادهايي يامستقل از افراد  حقوقي واحدهاييكنند. 

آورند و ميبه بار  دهيبهستند،  دارايي يااست: مالك كاال  چنين آماري واحدهاي هايشوند. مشخصهميشناخته 

 ديگر، حقوقي واحدهايبا  تركيبدر  گاهي يا تنهاييبه  ياهمواره  حقوقي، واحدهايشوند. ميوارد عقد قرارداد 

 دهد.مي تشكيلرا  آماريواحد  حقوقي پايه

راي و بپردازند، هاي اقتصادي اغلب در بيش از يك مكان به فعاليت توليدي ميبنگاه ):Local Unit( يمحل واحد

ها بر اين مبنا سودمند باشد. واحد محلي، يك بنگاه يا بخشي از يك بندي آنها ممكن است بخشبرخي هدف

بنگاه است كه به فعاليت توليدي در يك مكان يا قسمتي از يك مكان اشتغال دارد. اين تعريف تنها يك بعد دارد، 

 كند.اي نميزيرا به نوع فعاليت انجام شده اشاره

واحد نوع فعاليت يك بنگاه يا قسمتي از يك بنگاه است كه فقط  ):Kind of Activity Unit( تيفعال نوع واحد

ند. در كبه يك نوع فعاليت توليدي اشتغال دارد يا فعاليت توليدي اصلي آن بيشترين ارزش افزوده را ايجاد مي
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ارد شود نديايي كه فعاليت در آن انجام ميمقايسه با كارگاه، چنين واحدي هيچ محدوديتي از لحاظ محدوده جغراف

  ولي مشخصه آن همگن بودن نوع فعاليت آن است.

واحد نوع فعاليت محلي، بخشي از يك واحد نوع  ):Kind of Activity Unit Local( يمحل تيفعال نوع واحد

حلي داشته باشد، فعاليت است كه مرتبط با يك واحد محلي است. هر واحد نوع فعاليت حداقل بايد يك واحد م

  .هايي از يك يا چند محلي تشكيل شده باشدتواند از بخشاما واحد نوع فعاليت مي

است. همه  (SNA) هاي مليواحد نهادي واحدهاي اصلي در سيستم حساب ):Institutional Unit( نهادي واحد

 ه اقتصادي است كه مستقالً قادراند. واحد نهادي مجموعتعاريف ديگر بر اساس تعريف اين واحد پايه شكل گرفته

هاي اقتصادي بوده و داراي تراكنش با مجموعه ديگر است. ها و اشتغال به فعاليتها، تقبل بدهيبه تملك دارايي

هاي اقتصادي براي واحد وجود دارد يا اي از حسابيك ويژگي مهم مشخصه واحد نهادي اين است كه مجموعه

 هاها و بدهيهاي مالي ثثبيت شده و يا ترازنامه داراييها شامل حسابموعه حسابآوري شود. اين مجتواند جمعمي

است. واحدهاي نهادي شامل افراد يا گروهي از افراد به شكل خانوار و واحدهاي حقوقي و اجتماعي هستند كه 

ند، توسط قانون يا ها باشكننده آنها مستقل از افراد يا واحدهاي ديگر كه ممكن است مالك يا كنترلوجود آن

  جامعه به رسميت شناخته شده است.
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  هاي اداريانواع استفاده آماري از ثبت -6
 

  پايه-هاي كامال ثبتطرح -1-6

 مانند آمارهاي وقايع حياتي چهارگانه، آموزش، جرايم و بيشتر آمارهاي كسب وكار. 

  هاي تركيبيطرح -2-6

 .منابع ثبتيهاي آمارگيري و تركيبي از طرح

 ثبت يا سنجش كيفيت طرح، سنجش كيفيت 

  افزودن به متغيرهاي ثبت يا افزودن به متغيرهاي طرح (هر چند، استفاده از طرح براي كمك به ثبت معمول

 )،نيست

 گيري،چارچوب نمونه 

 هاكمك به براوردهاي طرح (مانند محاسبه وزن متغيرها به كمك ثبت ،( 

 ها.اصالح بي پاسخي 

  هاي آماريهاي اداري به ثبتثبتلزوم تبديل  -3-6

سي به ثبت    ستر شهاي متنوعي براي       هاي اداري وپس از د ستفاده در اهداف آماري، رو سب بودن آنها براي ا اطمينان از منا

  هاي آماري وجود دارد.هاي اداري به ثبتتبديل ثبت

  دليل اصلي اين تبديل به شرح زير است:

 ــتم هدف از طراحي ثبت ــيس ــلماً  ههاي اداري(س ــت. مس در بحث تعاريف و اي اطالعاتي) تحقق اهداف اداري اس
 بندي ها تفاواتهاي چشمگيري با اهداف آماري خواهد داشت.مفاهيم و طبقه
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  هاي اداري، مفاهيمي همانند زمان آماري و زمان مرجع آماري وجود ندارد. در اين ثبت ها زمان تنها معني              در ثبت
ــتفاده در    زمان انجام عمليات يا زمان اخ       هاي اداري براي اهداف آماري،     از ثبت ذ گزارش را دارد. لذا به منظور اسـ

 بايد تبديالت و تغييرات خاصي در آنها ايجاد نمود تا بتوان آمارهاي درست  و دقيق از آنها استخراج نمود.

                ــخي ها در ثبت هاي اداري(كه عمدتاً به دليل عدم نياز به تكميل آن در اهدا ف اداري اســـت) در ميزان بي پاسـ
 استفاده آماري از آنها موجب كم شماري خواهد بود.  

  ــتگاهها در برخي ــتم هاي اطالعاتي دس ــيس هاي اداري مرتبط با آنها و ثبت ي اجراييموارد، تكرار ركوردها در س
 وند.ش امري بديهي و اجتناب ناپذير است، ولي براي استفاده در اهداف آماري بايد اين ركوردها شناسايي و يكي

 ضريب     در برخي موارد داده صالح يا  صل از ثبتهاي اداري بايد ا سامانه ثبت    هاي حا شوند. براي مثال در  گذاري 
قيمت فروش يك امالك و مســتغالت وزارت صــنعت، معدن و تجارت امكان دارد در معامالت مســكن خانوادگي 

ست    شود كه از نظر حقوقي بالمانع ا سوب    ملك يك دهم قيمت واقعي آن ثبت  ولي از نظر آماري داده پرت مح
 شده و بايد اصالح شود.

شود به سازمان آمار ارسال مي (ثبت اداري)هر شب يك كپي از فايل سازمان ماليات 24براي مثال در كشور نروژ ساعت 
  .نمايدفايل ثبت آماري را بهنگام و آماده گزارشگيري ميو سازمان آمار در پايان هر ماه 
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  كلي طرح اهداف -7

هاي ثبتي مبنا مانند ســرشــماري عمومي نفوس و مســكن  مبنا (به ويژه ســرشــماريگســترش توليد آمارهاي ثبتي -1
  ي ملي آمار.مورد نياز شبكه ي اطالعات ثبتيمبنا) و عمدهثبتي

ت و وضــعي مبنا و توليد آمارهاي جديد، دقيق، بهنگام و مســتمر ازهاي ثبتيي اجراي آمارگيريفراهم نمودن زمينه -2
هاي  گيريهاي توسعه و ساير تصميم   ريزيهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور براي استفاده در برنامه   ويژگي

  .و كمك به مديريت هوشمند كشور كالن كشور

ــتفاده در آمارگيري    تهيه چارچوب   -3 ــماري،    ها و كنترل و بهبود كيفيت آمارگيري   هاي مورد نياز براي اسـ ــرشـ ها (سـ
 ي).گيرنمونه

 گيري).ها (سرشماري، نمونهتر كردن آمارگيريكاهش بار پاسخگويي از طريق حذف يا كم حجم -4
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 ها.هاي اداري آنهاي اجرايي از طريق اتصال ثبتتبادل داده بين دستگاه -5

 

  )Conceptual modelمدل مفهومي طرح ( -8

ستم ثب    در اين طرح چهار ثبت پايه و ارتباط بين آن سي ستون فقرات  شكيل مي تها  اي بودن دهند. علت پايههاي آماري را ت

  ها عبارتند از:باشند. اين ثبتها و پيوندهاي مهم ميها آن است كه شامل نوع شياين ثبت

  1ثبت جمعيت .1

  2ثبت فعاليت .2

  3ثبت كسب و كار .3

  4امالك و مستغالتثبت  .4
ك  ند از مفيد بودن اين ســيســتم ثبت به عنوان يكيفيت باشــهاي پايه وجود نداشــته باشــند و يا بياگر هر يك از اين ثبت 

شد. نقش ثبت    شي موجوديت واحد براي اهداف آماري بسيار كاسته خواهد  سيستم  ها و جمعيتهاي پايه، تعريف   هاي درون 
تم هايي است كه براي تضمين كيفيت كل سيس    ها و نيز پوشش خوب از ويژگي ثبت است به طوري كه تعاريف مناسب شي   

ند آن شي  كند و نيز براي پيو. متغيرهاي مهم يك ثبت پايه متغيرهايي هستند كه يك شي را تعيين هويت مي  ضروري است  
اثر   ءشوند. براي تعيين جمعيت در يك نقطه زماني خاص اطالعات زمان وقايعي كه بر شيها استفاده ميبه اشياي ساير ثبت

شــي. براي اينكه اســاس كار بر منابع اداري پايدار و قابل اعتماد قرار  گذارند نيز مورد نياز اســت مانند زمان تولد و مرگ مي

  هاي زير را داشته باشد:گيرد يك ثبت پايه بايد ويژگي

 هاي مهم.تعريف نوع شي .1

 هاي استاندارد شده.هاي مهم و يا جمعيتتعريف گروه شي .2

                                                            
1 Population Register 
2 Activity Register 
3 Business Register 
4 Real State Register 
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 ها.وجود پيوندهايي به اشياي ساير ثبت .3

 كه نوع شي يكساني دارند.   هاوجود پيوندهايي به ساير ثبت .4

 اهميت براي سيستم جامع (علت ضرورت با كيفيت بودن و نيز مستندسازي خوب).  .5

 گيري.اهميت به عنوان چهارچوب نمونه .6

ــتفاده بودن براي تهيه آمارهاي جمعيتي درباره  افراد، فعاليت           .7 ــتغالتها،  قابل اسـ ها/   و بنگاه  امالك و مسـ
 ها.كارگاه

  
  IRANSTARSمدل مفهومي 

PIN: Personal Identity Number 

BIN: Business Identity Number 

ر  هاي آماري كمكي يا ســايهاي كوچكتر ثبتهاي پايه هســتند و مســتطيلهاي بزرگتر در شــكل فوق همان ثبتمســتطيل

  لف را نشــانهاي مختهاي ثبتدهند و خطوط، پيوندهاي بين شــيهاي پايه را نشــان ميآماري متصــل به ثبت هايثبت

ست و ثبت     مي شده ا ست اقالم مورد نياز هر ثبت پايه آورده  اي  هاي كمكي و متغيرههاي كمكي، مالكين ثبتدهند. در پيو

  هر يك در طرح تفصيلي بيان خواهند شد.

سيستمي كه در شكل فوق نشان داده شده محتواي يك سيستم ثبت آماري خوش ساخت را بر اساس منابع اداري مختلف و 
هاي بتگيرند. ثهاي سيستم از تلفيق اطالعات موجود در همين سيستم شكل ميدهد. تعدادي از ثبترشماري نمايش ميس
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روند. در كنند و از بين ميشوند، تغيير ميها متولد ميءها هستند. در جهان عيني، به طور مداوم شياز اين ثبت طولي مثالي
شود و ها دگرگون ميشوند)، روابط بين شيها اضافه و كم ميءكنند (شيير ميهاي درون سيستم همواره تغينتيجه ثبت

هاي اين مدل براي چندين سال و چندين ويرايش وجود كنند. هر يك از ثبتها تغيير ميها و مقادير متغيرهاي شيويژگي

 ي، ماهانه يا ساالنه باشد.هاي يك سيستم ثبت روزانه، هفتگاي كلي ممكن است ورديخواهد داشت. به عنوان نكته
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